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GB Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL
UA

PL Szlifierka mimo rodowa INSTRUKCJA OBS UGI
RO MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE Exzenterschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG
HU Véletlen körpályás csiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK Brúska s nepravidelnými otá kami NÁVOD NA OBSLUHU
CZ Excentrická bruska NÁVOD K OBSLUZE
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ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BO5040 BO5041

Velikost papíru 125 mm 125 mm
Po et ob h  za minutu (min -1) 12 000 4 000 - 12 000

Rozm ry (D x � x V) 218 mm x 123 mm x 153 mm 218 mm x 123 mm x 153 mm
Hmotnost netto 1,4 kg 1,4 kg

T ída bezpe nosti /II /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.
� Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

ENE052-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k velkoplo�nému brou�ení d eva, plast
a kovových materiál  a dále povrch  opat ených
nát rem.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG102-3

Hlu nost
Typická vá�ená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 92 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG211-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: brusná kovová deska
Vibra ní emise (ah): 3,5 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENG901-1

� Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a m �e
být vyu�ita ke srovnávání ná adí mezi sebou.

� Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn �
vyu�ít k p edb �nému posouzení vystavení jejich
vlivu.

VAROVÁNÍ:
� Emise vibrací b hem skute ného pou�ívání

elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací li�it v závislosti na zp sobu
pou�ití ná adí.

� Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu
v�echny ásti pracovního cyklu, mezi n � pat í
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).

ENH101-14

Pouze pro zem  Evropy

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
popis za ízení:


. modelu/ typ: BO5040,BO5041
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2006/42/EC
Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60745
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Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

17.8.2009

000230

Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému ná adí

 UPOZORN NÍ P e t te si v�echna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodr�ení
upozorn ní a pokyn  m �e dojít k úrazu elektrickým
proudem, po�áru nebo vá�nému zran ní.

V�echna upozorn ní a pokyny si
uschovejte pro budoucí pot ebu.

GEB021-4

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
VIBRA NÍ BRUSCE
1. V�dy pou�ívejte ochranné brýle. B �né

dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU
ochranné brýle.

2. Dr�te nástroj pevn  .
3. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.

Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.
4. Tento nástroj není vodot sný. Proto na

povrchu dílu nepou�ívejte vodu.
5. P i brou�ení zajist te odpovídající odv trávání

pracovi�t .
6. N které materiály obsahují chemikálie, které

mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.

7. P i pou�ívání tohoto nástroje k brou�ení
n kterých výrobk , nát r  a d eva m �e být
u�ivatel vystaven prachu obsahujícímu
nebezpe né látky. Pou�ívejte odpovídající
ochranu dýchacího ústrojí.

8. P ed pou�itím se p esv d te, zda na se
podlo�ce nevyskytují trhliny i praskliny.
Trhliny nebo praskliny mohou zp sobit
poran ní.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  opakovaného
pou�ívání) vedly k zanedbání dodr�ování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m �e zp sobit vá�né zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje do zásuvky v�dy

zkontrolujte, zda spou�  funguje správn  a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.

� Spína  lze zablokovat v poloze zapnuto.
Pracovníkovi se tak usnad uje práce provád ná po
del�í dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto,
postupujte se zvý�enou opatrností a neustále
nástroj pevn  dr�te.

Ná adí spustíte jednoduchým stisknutím spou�t .
Vypnete je uvoln ním spou�t .
Pokud chcete pracovat nep etr�it , stiskn te spou� ,
stiskn te areta ní tla ítko a pak spou�  uvoln te.
Jestli�e chcete ná adí v aretované poloze vypnout,
stiskn te zcela spou�  a zase ji uvoln te.

Oto ný voli  rychlosti
Platí pouze pro model BO5041
Fig.2
Otá ky nástroje lze otá ením regula ního knoflíku
plynule se izovat mezi 4 000 a� 12 000 ob hy za minutu.
Vy��í rychlosti se dosahuje, pokud voli em otá íte ve
sm ru íslice 5; ni��í rychlost dosáhnete, otá íte-li ve
sm ru íslice 1.
Vztah mezi nastavením zvoleným na voli i a druhem
provád né práce je ilustrován na obrázku.

Rozmezí A: Le�t ní
Rozmezí B: Jemné brou�ení
Rozmezí C: B �né brou�ení
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POZNÁMKA:
� Na obrázku vý�e ilustrována standardní pou�ití.

Pou�ití se mohou za ur itých podmínek li�it.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Pou�ití p edního dr�adla
Fig.3
P ední dr�adlo lze povolit a vodorovn  posunout do
po�adované pracovní polohy. Po nastavení p edního
dr�adla do po�adované polohy jej p ed pou�itím znovu
dotáhn te.

Nasazení a sejmutí p edního dr�adla
Fig.4
Otev ete objímku dr�adla a p ipevn te ji k brusce v míst
loga Makita.

Fig.5
Po uzav ení objímky pevn  dotáhn te p ední ást
dr�adla k závitové ásti objímky.

Fig.6
Demontá� provedete povolením a sejmutím p edního
dr�adla s následným vyjmutím objímky dr�adla.

Instalace a demontá� brusného kotou e
Fig.7
P i instalaci brusného kotou e nejd íve odstra te z
podlo�ky ve�keré ne istoty a cizí materiály. Poté z
brusného kotou e odloupn te podlo�ní papír a umíst te
brusný kotou  na podlo�ku. Nezapome te vyrovnat
otvory na brusném kotou i s otvory v podlo�ce.

POZOR:
� Pokud odlepíte brusný kotou  z podlo�ky, zhor�í se

jeho p ilnavost. Odlepený kotou  nikdy neumis ujte
opakovan  na podlo�ku.

Instalace vaku na prach
Fig.8
Vlo�te vak na prach do nástroje tak, aby bylo logo Makita
ve vzp ímené poloze (nikoli vzh ru nohama).

Vysypání vaku na prach
Fig.9
Je-li vak na prach p ibli�n  z poloviny plný, zastavte
nástroj a odpojte jej od elektrické sít . Odstra te vak na
prach z nástroje. Poté odblokujte prachovou hubici
jemným oto ením proti sm ru hodinových ru i ek a
odpojte ji od vaku na prach. Jemným klepáním vak na
prach vysypte.

Fig.10
Po vysypání vaku na prach umíst te prachovou hubici
zp t na vak. Mírným oto ením ve sm ru hodinových
ru i ek prachovou hubici zajist te. Poté vak na prach
namontujte na nástroj, jak je popsáno v odstavci
�Instalace vaku na prach".

Instalace papírového vaku na prach
Fig.11
Umíst te papírový vak na prach na dr�ák vaku tak, aby
byla jeho p ední strana naho e. Vlo�te p ední upínací
lepenku papírového vaku na prach do drá�ky na dr�áku
papírového vaku na prach.

Fig.12
Poté stiskn te horní ást p ední upínací lepenky ve
sm ru �ipky tak, aby se zaháknula na há cích.

Fig.13
Fig.14
Vlo�te zá ez papírového vaku na prach do vodítka na
dr�áku papírového vaku na prach. Poté nainstalujte
sestavu dr�áku papírového vaku na prach na nástroj.

Vlo�ení papírového filtra ního vaku
Fig.15
Ujist te se, �e jsou logo na kartónovém okraji a logo na
prachové nádob  na stejné stran , potom nainstalujte
papírový filtra ní vak uchycením kartónového okraje v
drá�ce na ka�dém jazý ku.

Fig.16
Ujist te se, �e jsou logo na kartónovém okraji a logo na
prachové hubici na stejné stran , potom nainstalujte
prachovou hubici na prachovou nádobu.
Demontá� prachové nádoby a papírového filtra ního
vaku

Fig.17
Sundejte prachovou hubici zatla ením na dva uzáv ry.

Fig.18
P i vyndávání papírového filtra ního vaku nejd íve
chytn te jeho kartónový okraj na stran  s logem a potom
vak vytáhn te z jazý ku prachové nádoby zata�ením za
kartónový okraj sm rem dol .

PRÁCE

POZOR:
� V�dy pou�ívejte p ední dr�adlo a p i práci ná adí

pevn  dr�te za p ední dr�adlo i za dr�adlo se
spína em.

Brou�ení
Fig.19

POZOR:
� Nikdy nástroj neprovozujte bez brusného kotou e.

V opa ném p ípad  m �e dojít k vá�nému
po�kození podlo�ky.



38

� Nikdy na nástroj nevyvíjejte p íli� velkou sílu.
P íli�ný tlak m �e vést ke sní�ení ú innosti
brou�ení, po�kození brusného kotou e nebo
zkrácení �ivotnosti nástroje.

� Budete-li nástroj pou�ívat tak, �e se okraj podlo�ky
dotýká zpracovávaného dílu, m �e dojít k
po�kození podlo�ky.

Uchopte pevn  nástroj. Zapn te nástroj a po kejte,
dokud nedosáhne plné rychlosti. Poté opatrn  p ilo�te
nástroj k povrchu zpracovávaného dílu. Udr�ujte
podlo�ku zarovnanou s dílem a vyvíjejte na nástroj mírný
tlak.

POZOR:
Brousicí podlo�ka se p i zatí�ení otá í ve sm ru
hodinových ru i ek. Není-li zatí�ena, m �e se otá et
proti sm ru hodinových ru i ek.

Le�t ní
Platí pouze pro model BO5041

POZOR:
� Pou�ívejte pouze originální houbovou podlo�ku,

plst nou podlo�ku nebo vln nou podlo�ku Makita
(volitelné p íslu�enství).

� Nástroj v�dy provozujte p i nízké rychlosti, aby se
nadm rn  nezah ívaly pracovní povrchy.

� Nikdy na nástroj nevyvíjejte p íli� velkou sílu.
P íli�ný tlak m �e vést ke sní�ení ú innosti le�t ní
a zp sobit p etí�ení motoru a následn  selhání
nástroje.

1. Nanesení vosku
Fig.20

Pou�ijte volitelnou houbovou podlo�ku. Na
houbovou podlo�ku nebo pracovní povrch naneste
vosk. Spus te nástroj s nízkými otá kami, aby se
rozprost el vosk.

POZNÁMKA:
� Nejd íve navoskujte mén  d le�itou ást

pracovního povrchu a p esv d te se, zda nástroj
nepo�krábal povrch a zda zaji� uje rovnom rné
rozprost ení vosku.

� Nástroj v�dy provozujte p i nízkých otá kách. P i
vysokých otá kách m �e dojít k rozst ikování
vosku.

2. Odstra ování vosku
Fig.21

Pou�ijte volitelnou plst nou podlo�ku. Spus te
nástroj s nízkými otá kami a odstra ujte vosk.

3. Le�t ní
Fig.22

Pou�ijte volitelnou vln nou podlo�ku. Spus te
nástroj p i nízkých otá kách a p ilo�te vln nou
podlo�ku zlehka k pracovnímu povrchu.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

� Nikdy nepou�ívejte benzín, benzen, edidlo,
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke
zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a
ve�kerá dal�í údr�ba i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
pou�itím náhradních díl  Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Brusné kotou e se suchým zipem (s p edem
vyd rovanými otvory)

� Houbová podlo�ka se suchým zipem
� Dr�ák papírového vaku na prach

(Platí pouze pro model BO5041)
� Plst ná podlo�ka se suchým zipem
� Vln ná podlo�ka se suchým zipem
� Papírový vak na prach
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